รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
----------------------------------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๑
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
๒
นายชูชาติ กีฬาแปง
๓
นายอดุลย์ ฮวกนิล
๔
นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์
๕
นางอุทมุ พร นารัตนไวฑูรย์
๖
นายทองสุข พระบาง
๗
นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกุล
๘
นายประจญ ปรัชญ์สกุล
๙
๑๐

นายวิรตั น์ บุญคํามูล
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นายเฉลิมชัย สิงหะ
นายพีระศักดิ์ ธีรบดี
นางสาวภัทราพร ลายจุด
นายชัชวาลย์ ปัญญา
นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์
นายเศรษฐา เศรษฐีธร
นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล
นายณัฐ สัจจวิโส
นางสาวณัชธน์กมล พ่อค้า
นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์
นายนพพล กันธรรม
นางสลีล คําภาแก้ว
ร.ต.ชยันต์ อยู่สวัสดิ์
นายทิณศักดิ์ บุญดิเรก

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ท้องถิน่ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค ๕
(แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม่
(แทน) นายอําเภอหางดง
(แทน) นายอําเภอสารภี
(แทน) นายอําเภอสันทราย
(แทน) นายอําเภอสันกําแพง
(แทน) นายอําเภอดอยสะเก็ด
(แทน) นายอําเภอแม่ริม
(แทน) นายอําเภอแม่แตง
(แทน) นายอําเภอฮอด
(แทน) นายอําเภอเชียงดาว
(แทน) นายอําเภอพร้าว
นายอําเภอฝาง
(แทน) นายอําเภอไชยปราการ
/๒5 นายสถิตย์...

๒

๒๕ นายสถิตย์ เครือคําปลิว
(แทน) นายอําเภอสะเมิง
๒๖ นายสุนทร ธงนําราษฎร์
(แทน) นายอําเภอเวียงแหง
๒๗ นายสงัด บูรณภัทรโชติ
(แทน) นายอําเภอสันป่าตอง
๒๘ นายชัยณรงค์ นันตาสาย
(แทน) นายอําเภอจอมทอง
๒๙ นายปธิกร เอี่ยมสะอาด
(แทน) นายอําเภอแม่อาย
๓๐ นายพงศ์พีระ ชูชื่น
(แทน) นายอําเภออมก๋อย
๓๑ ว่าที่ ร.ต. อดิศักดิ์ ดวงจินดา
(แทน) นายอําเภอแม่แจ่ม
๓๒ นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล
(แทน) นายอําเภอดอยเต่า
๓๓ นายวิบูลย์ เทพนรรัตน์
(แทน) นายอําเภอแม่วาง
๓๔ นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน
(แทน) นายอําเภอแม่ออน
๓๕ นายศิวะ ธมิกานนท์
(แทน) นายอําเภอดอยหล่อ
๓๖ นายณรงค์ ศรีชัยบุญสูง
(แทน) นายอําเภอกัลยาณิวฒ
ั นา
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๓๗ นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๓๘ พ.ต.อ.สมบัติ สุภาภา
(แทน) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
๓๙ พ.ต.อ.ทรงยศ เดชจบ
(แทน) ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓
๔๐ พ.ต.ท.กันต์พงษ์ วงค์วิชัย
(แทน) ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕
๔๑ พ.ต.ท.นิตินัย สุขะวิริยะ
(แทน) ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
๔๒ พ.ต.ท.อดุลย์ สิริสิทธินนั ท์
(แทน) ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝึก
พิเศษฯ
๔๓ พ.ต.ท.สัณหกช เกษากิจ
สารวัตรกองกํากับการ ๔ กองกับการตํารวจท่องเทีย่ ว ๑
กองกํากับ ๔
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
๔4 นายพูนศิล อินทะไชย
(แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม่
๔5 นายยุทธนา โพธิท์ องสุนนั ท์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๔6 นายธิเดช จันทราเดช
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคเหนือ
๔7 นางจินตนา สิงห์สุรเมธ
ผู้อํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓
๔8 นางปรัธยาน์ภรณ์ สงค์รอด
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
49 นายสัมพันธ์ ช้างทอง
(แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
เชียงใหม่
/50.นางสาวมัณฑนา...

๕0

นางสาวมัณฑนา อาษากิจ

๕1

นายอนุสรณ์ กรานจรูญ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๕2 พ.ต.ปรัษฐา ครามะคํา
๕3 พ.อ. ณัฏฐพล สุขวงศ์
๕4 พ.อ.หญิง วรรภา สาสุนทร
๕5 พ.ท.ไพรัช แก้วแดง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
๕6 นายดํารง ฐิติธนกิจ

(แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
อ.ฝาง

๓

(แทน) ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท)
(แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม่

(แทน) ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ
๕7 นางโสภา กิจการยืนยง
(แทน) คลังเขต ๕
๕8 นางสาวผกายมาศ วิเศษพาณิชย์
(แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม่
59 ว่าที่ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล
ธนารักษ์พื้นทีเ่ ชียงใหม่
60 นายประยุทธ กฤษณพันธุ์
ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕
61 นายดําริ เอี่ยมประดิษฐ์
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
62 นายฤาชา ธีรกุล
(แทน) สรรพากรภาค ๘
63 นายพีรธรรม ศุภศรี
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๑
64 นางพิมพ์กมล ธนโรจน์
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๒
65 นายปัญญา สวนจันทร์
ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ
66 นายพรเทพ ศรีสิทธิโชค
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ ๓
67 นางจริณยา ศรีประทุม
(รก.) นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
68 นายสมเกียรติ พิสทุ ธิเ์ จริญพงศ์
นายด่านศุลกากรเชียงดาว
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
69 นายชัยสิทธิ์ สุริยจันทร์
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
70 นายรัชต สําราญชลารักษ์
(แทน) ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
71 นายชาตรี ชุมภู
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕
72 นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
73 นางสาวดาวสวรรค์ รื่นรมย์
(แทน) นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
สาขาภาคเหนือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
74 นางพัฒนาพร ณ กลาง
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัด
เชียงใหม่
/75 นางสาวเฌอมาลย์...

75

๔

นางสาวเฌอมาลย์ งามสันติกุล

(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ ๑๐
76 นายภักดี พวงจิตร
ผู้อํานวยการศูนย์พฒ
ั นาสังคม หน่วยที่ ๑๓ จังหวัด
เชียงใหม่
77 นายทศพร ถาวร
ผู้อํานวยการศูนย์ฟนื้ ฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
78 นางสุรีย์พร ชูสุข
ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
79 นางจรัสวรรณ รังสิยานนท์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
80 นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
81 นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร์
ผู้อํานวยการศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์
82 นายประสิทธิ์ มะโนกิจ
(แทน) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่
83 นางสาวกัญชัช ทองดีแท้
หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่
84 นายวิเชียร โนจ๊ะ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่
85 นายอนวัชช์ ไทยขวัญ
หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
86 นายบุญเรือง ก้อนแก้ว
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
87 นายวิศิษฎ์ เพชรศักดา
(แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๘8 นายทรงพล สุวัณณทัพพะ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
๙9 นางสาวอุทัยวรรณ สิงห์ไสว
(แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม่
๙0 นายวิฑรู โพธิ์ศรี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
๙1 นายชัยชาญ สุวรรณกาศ
(แทน) ปศุสตั ว์จังหวัดเชียงใหม่
๙2 นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต ๖
๙3 นายถาวร มีชยั
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
๙4 นายวิทยา สวนแก้วมณี
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑
๙5 นายวรวุฒิ เนียมน้อย
(แทน) ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
๙6 นายจํารัส จันทิวงศ์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สตั ว์และสุขอนามัยที่ ๕
๙7 นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธิพากร (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗
๙8 นางเอมอร ทองทรัพย์
(แทน) หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
99 นางนารีรัตน์ โนวัฒน์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต ๑
100 นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)
101 นายรุจ ภู่ประเสริฐ
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๙
102 นางสุจนีย์ พรโสภิณ
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
เชียงใหม่
/๑๐3 นายบุญชาญ...

103 นายบุญชาญ ชัยเกษตรสิน
104 นายสถาพร กาญจนพันธุ์
105 นายปฐม สุริยกานต์
106 นางปภาพินท์ จันทร์ดา
107 นายอมรกฤษณ์ เพชรเจริญ
108 นางเบญจวรรณ ดวงจันทร์

ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖
จังหวัดเชียงใหม่

๕

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
109 นางสาวสุภมาศ ลีลารักษ์สกุล
(แทน) ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
110 นายณัฐพงค์ แก้วก้อน
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่)
๑11 นายสกล แก้วแดง
(แทน) ผู้อํานวยทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
๑๑2 นางสาวณิชรัตน์ จอมแปงมา
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑
๑๑3 นายบุญส่ง ตาแก้ว
(แทน) หัวหน้าสํานักงานขนส่งทางน้ําที่ ๑ สาขาเชียงใหม่
๑๑4 ร.ต.อ.ประภาวัต ประเสริฐสุวรรณ
(แทน) ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
๑๑5 นางปรารถนา จัดพล
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
๑๑6 นายกมลศักดิ์ ผดุงกิจ
(แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑
๑๑7 นายปัญญา ภูมรินทร์
(แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒
๑๑8 นายวิจารย์ ขุนเสถียร
ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๑19 นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
๑๒0 นายสุรพล ลีลาวโรภาส
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษ์ที่ ๑๖
๑๒1 นายธัชชัย ใจปลอด
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑
๑๒2 นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงค์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑
๑๒3 นางมุกดา ปิงอินถา
(แทน) ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ
เชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๒4 นายจํานง แก้วชะฎา
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์อตุ ุนิยมวิทยาภาคเหนือ
๑๒5 นายไพโรจน์ บุญลือ
สถิติจงั หวัดเชียงใหม่
๑๒6 นายทิศชัย ชีววิริยะกุล
(แทน) ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต ๕ เชียงใหม่
/127 นายศิริพงษ์....

๑๒7 นายศิริพงษ์ บรรจงกิตต์
๑๒8 นายประยูร ปราณีสุทธิกลุ
๑29 นางสาวณัฐกานต์ อมาตยกุล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
๑๓0 นายธีรศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์
๑๓1 นางศศิธร สรณถาวรกุล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
๑๓2 นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์
๑๓2 นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ์
๑๓3 นางนิยดา หมื่นอนันต์
๑๓4 นางสาวสุนทรา ติละกุล
๑๓5 นายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว
๑๓6 นายสมพงษ์ ศรีเกษ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
๑๓7 นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม
๑38 นายสุธรรม วงค์ขจร
๑3๑ นางอารีรัตน์ เทียมทอง
๑40 นางศิริพร ผาสุขดี
๑41 นายสงกรานต์ วงค์คม
๑42 นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๑๔๕ นางสาวสลาลีย์ ชัยศิริวงษ์
๑๔๖ นายสีหศักดิ์ ผลชีวัน
๑๔๗ นางสุมาลี มามี
๑๔๘ นายฤชุชัย โปธา
๑๔๙ นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร
๑๕๐ นางอัจฉรา บัวทอง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๕๑ นางพีรญา มงคลนัฏ

(แทน) หัวหน้าไปรษณีย์จงั หวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. เขตเหนือ
(แทน) ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์
แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่

๖

ผู้อํานวยการสํานักงานวิชาการพลังงานภาคที่ ๑๐ (เชียงใหม่)
(แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต ๑
การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าศูนย์ตวง วัด ภาคเหนือ (เชียงใหม่)
กรรมการบริษัทจังหวัด
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์ฝกึ อบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัด
เชียงใหม่
(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัด
เชียงใหม่
รกท.ผู้อํานวยการศูนย์ฟนื้ ฟูสมรรถภาพคนงาน ประจํา
ภาคเหนือ
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
/152. นายไกรสิน...

๑๕๒ นายไกรสิน อุ่นใจจินต์
๑๕๓ นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์
๑๕๔ นายอดุลย์ วงค์มาลี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๕๕ นายภานุศร สิทธิชัย
๑๕๖ นายเจตย์ สะสะรมย์
๑๕๗ นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก
๑๕๘ นายเอื้อ คุณาจันทร์
๑๕๙ นายสุทศั น์ ประสาธน์สุวรรณ์
๑๖๐ นายสมพงศ์ พรมจันทร์
๑๖๑ นางพินน์นรา บุญสิงห์
๑๖๒ นางสุวรรณา ฉุยกลัด
สถาบันการศึกษา
๑๖๓ ผศ.นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์
๑๖๔ นางมยุรี ยาวิลาศ
๑๖๕ นายบุญธรรม เร็วการ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๖๖ นพ.วัฒนา กาญจนกามล
๑๖๗ นายบํารุง คงดี
๑๖๘ นางขวัญชนก เตจ๊ะฟอง
๑๖๙ นางวาสนา เกษมสุข
๑๗๐ นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค์
๑๗๑ นางฐิติรตั น์ ทองอินทร์
๑๗๒ นายอภิชาต มูลฟอง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๑๗๓ นายสงกรานต์ มูลวิจิตร

(แทน) ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่
หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
(แทน) ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่

๗

(แทน) ผู้อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศึกษาที่ ๑
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาการ
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
(แทน) อธิบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์บาํ บัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
(แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
(แทน) ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
/174 นายศุภกิจ...

๑๗๔ นายศุภกิจ ชัยเมืองเลน
๑๗๕ นายพลยุทธ ศุขสมิติ
๑๗๖ นางศุภิสรา ชมพาน
หน่วยงานพิเศษ
๑๗๗ นางพจนีย์ มโนดํารงธรรม
๑๗๘ นายทรงพล นาคะหนุ
๑๗๙ นางสาวมิง่ ขวัญ ม่วงหนู
๑๘๐ นางถนอมจิต ไชยวงค์
๑81 นายปราโมทย์ ประสิทธิ์
182 นายสมศักดิ์ ไพศาสสัจธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑83 นางสาวบุษบง จันทเลิศ
๑84 นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
๑85 นายชาตรี กันทวี
๑86 นางอรัญญา โกสุมาลย์
รัฐวิสาหกิจ
๑87 นายกิตติ วิภาวงศ์
๑88 นางสาวชมนาถ พรสมผล
๑89 นายสงวนศักดิ์ วงศิลป์
๑90 นายกฤษฎา พวงเกตุแก้ว
๑91 นายนที ธูปทอง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1
นายศิริพงศ์ ไชยวงค์
๒

ดร. ทวีวรรณ ธารพิพฒ
ั น์

3
4
5

นางสุภาพร พุกกะรัตน์
นายสัญญา ทุมตะขบ
นายสําเริง ไชยแสน

6

นายเสงีย่ ม กิ่งสุวรรณพงษ์

๘

(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑
(แทน) ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เขต ๓ (เชียงใหม่)
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑
(แทน) ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘
(แทน) ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่
นายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
(แทน) ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙
(แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่
(ชั้นพิเศษ)
(แทน) ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานธนาคารการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค ๘

ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการป้องกันการ
กระทําความผิดของเด็กและเยาวชนในสังคมจังหวัดเชียงใหม่ฯ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการป้องกันการกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชนในสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ฯ
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่
/5. นายชัยนรงค์.....

7
8

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
นางสาววิราชินี คําชมภู

9

นางสาวตรีพร ชาติแสนปิง

10
11

นายเชวง บัวผัด
นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย

12

นายสงัด จิโนวรรณ์

13
14

นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ์
นางศิริพร รือเรือง

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

๙

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๕๐ น.
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
- การแสดงของนักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย์ ชื่อชุด “อัญเชิญเทพเทวา บูชาพระรัตนตรัย
งามวิไลนาฏการล้านนา”
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ จํานวน ๒๒ ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
- การมอบเกียรติบตั รแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดการประดับธงชาติและการประกวดขับร้อง
เพลงชาติในระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๓ จํานวน ๑๕ ราย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)
- การมอบเงินรางวัลและโล่รางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดเชียงใหม่
ปีการเพาะปลูก ๒๕๕๓/๕๔ จํานวน ๔ ราย (สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่)
- การมอบประกาศเกียรติคุณแก่โรงแรมดิเอ็มเพรสทีส่ นับสนุนการดําเนินการของจังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน ๑ ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย่ ้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
- นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก
/-นายกมลศักดิ์.....

๑๐

- นายกมลศักดิ์ ผดุงกิจ
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑
ตําแหน่งเดิม นายช่างโยธาอาวุโส สํานักก่อสร้างทางที่ ๒
- พ.ต.ท. สัณหกช เกษากิจ
ตําแหน่ง สารวัตรสถานีตํารวจท่องเทีย่ ว ๑ กองกํากับการ ๔
กองบังคับการตํารวจท่องเทีย่ วจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๖ กองกํากับการ ๒
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยวจังหวัดตราด
- นายอมรกฤษณ์ เพชรเจริญ
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาเชียงใหม่
รักษาการ ผู้อํานวยการกิจการสาขาภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ)
ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดเชียงราย
๑.๒ ผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายตําแหน่งภายในจังหวัด
- นางจินตนา สิงห์สรุ เมธ
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต ๓
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงาน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประกอบด้วยเอกสารทั้งหมด ๓๒ หน้า โดย
มีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ใน
เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ล่วงหน้าแล้ว ซึง่ หากส่วนราชการ/หน่วยงานประสงค์จะเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายงาน
การประชุม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการในภายหลังได้
ประธาน แจ้งย้ําให้ส่วนราชการ/หน่วยงานได้เข้าตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน
มา ทั้งนี้ หากต้องการเพิ่มเติม หรือแก้ไขในเนื้อหารายงาน ฯ ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถกู ต้องต่อไป
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕4
/ระเบียบวาระ....

๑๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้แทนสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวผกายมาศ วิเศษพาณิชย์) แจ้งผลการ
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการดําเนินโครงการ ภายใต้
ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สรุปได้ ดังนี้
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เห็นชอบมาตรการและแนวทางการ
เร่ ง รั ด ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยเงิ น ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกํ า หนดอั ต ราการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณรายจ่ า ยในภาพรวมไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่
๑
๒
๓
๔

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
๑๐.๐๐
๓๕.๐๐
๖๑.๐๐
๗๒.๐๐

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม
สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
๒๐.๐๐
๔๔.๐๐
๖๘.๐๐
๙๓.๐๐

และการเบิกจ่ายโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
วงเงินตามแผน / เป้าหมายที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของแต่ละหน่วยงาน
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ข้อมูลจากรายงานการบริหารงบประมาณใน MIS Report (สําหรับคลังจังหวัด)
งบประมาณทีไ่ ด้รบั

เบิกจ่าย

ร้อยละ

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ

รวม

๒๑,๒๓๗.๒๗

๑๔,๕๗๓.๒๘

๖๘.๖๒

๖,๖๖๓.๙๙

ประจํา

๑๖,๐๖๖.๕๕

๑๑,๕๔๐.๗๗

๗๑.๘๓

๔,๕๒๕.๗๘

ลงทุน

๕,๑๗๐.๗๒

๓,๐๓๒.๕๑

๕๘.๖๕

๒,๑๓๘.๒๒

/การดําเนินการ...

การดําเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ได้รบั จัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
(ข้อมูลจากรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยรับงบประมาณ ระบบ GFMIS

๑๒

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณทีไ่ ด้รบั

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

๔,๖๙๓.๗๐

๓,๙๗๓.๒๘

๘๔.๖๕

๗๒๐.๔๓

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับแรก คือ
1. สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้รับงบประมาณ ๑๖๑.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๖๑.๒๑
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ไม่มีรายจ่ายลงทุน
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ได้รบั งบประมาณ ๓๓๙.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๓๙.๙๕
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ไม่มีรายจ่ายลงทุน
3. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๓,๐๔๐.๓๗ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๒,๙๖๔.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๑ เป็นรายจ่ายลงทุน ๒,๔๓๙.๑๐ ล้าน
บาท เบิกจ่าย ๒,๓๖๕.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๙
4. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ได้รบั งบประมาณ ๒.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๗๓ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๔.๖๑ ไม่มีรายจ่ายลงทุน
5. โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้รบั งบประมาณ ๓.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๐๗ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๖ ไม่มีรายจ่ายลงทุน
6. โรงเรียนไชยปราการ ได้รับงบประมาณ ๒.๘๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ ๙๐.๓๑ ไม่มีรายจ่ายลงทุน
7. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ได้รบั งบประมาณ ๑๓.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑.๗๓
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๓ เป็นรายจ่ายลงทุน ๐.๐๒ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
8. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ได้รบั งบประมาณ ๑๖.๑๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๔.๑๔
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๕ เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๑.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐.๘๓
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๖
9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ได้รบั งบประมาณ ๑๕.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๓.๗๕
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๖ เป็นรายจ่ายลงทุน ๐.๗๒ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
10. วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ได้รบั งบประมาณ ๑๐.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘.๘๕ ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๔ เป็นรายจ่ายลงทุน ๒.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๙๐ ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
/ส่วนราชการ.....

๑๓

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมต่ําสุด ๑๐ อันดับแรก คือ

๑. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้รับงบประมาณ ๓๐๑.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๖๗ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๒๒ เป็นรายจ่ายลงทุน ๔.๒๖ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒. สํานักทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๑๕๑.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๕๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๑ เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๕๑.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๑.๙๑
๓. จังหวัดเชียงใหม่ ได้รบั งบประมาณ ๒๑๘.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๕.๑๒ รายจ่ายลงทุน ๑๑.๓๐ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๔. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ได้รับงบประมาณ ๑๔.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๗๖
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๘ ไม่มีเป็นรายจ่ายลงทุน
๕. สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ได้รบั งบประมาณ ๑๕๘.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๕.๑๓ ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๒ เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๕๖.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๔.๔๗ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙.๒๓
๖. โรงพยาบาลประสาท ได้รบั งบประมาณ ๔๕.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๑๐.๔๑ เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๓.๗๕ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๗. สํานักวิชาการพลังงานภาค ๑๐ ได้รบั งบประมาณ ๑๐.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๒๘ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๒.๔๓ เป็นรายจ่ายลงทุน ๐.๗๒ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๘. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๒๕๗.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๐.๖๗ ล้านบาท
คิดเป็น ร้อยละ ๑๕.๗๗ เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๕๖.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๔.๙๓ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙.๕๑
๙. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรทีส่ ูงจังหวัดเชียงใหม่ ได้รบั งบประมาณ ๕.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๙๕
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๘ เป็นรายจ่ายลงทุน ๐.๒๙ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๐. สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ๖ ได้รบั งบประมาณ ๑๐.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๖๕
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๗ เป็นรายจ่ายลงทุน ๐.๒๐ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
สําหรับหนังสือแจ้งเวียนเพือ่ ทราบและปฏิบตั ิ เป็นหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการต้องปฏิบตั ิและ
เป็นแนวทางปฏิบัติ มีหลายเรื่องที่นําลงไว้ในเว็บไซต์คลังจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ สํานักงาน
คลังจังหวัดเชียงใหม่ จะแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ว ๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบตั ิทาง
บัญชีเกี่ยวกับการเบิกเกินส่งคืน และล้างลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณของโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ิการ
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ มีสาระสําคัญ คือ เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของการบันทึกบัญชี กรมบัญชีกลางจึงได้
กําหนดแนวปฏิบตั ิทางบัญชีรายการเบิกเกินส่งคืนและล้างลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณของโครงการภายใต้
แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
/2. หนังสือ.....

๑๔

๒. หนังสือที่ กค ๐๔๐.๓/ว.๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
บันทึกรายการนําส่งเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกไม่ถูกต้องส่งคืนคลังในระบบ GFMIS
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมากที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔
เรื่อง การจัดทํากระดาษทําการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินนอกระบบ GFMIS ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ปดิ งวดบัญชีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว แต่ยังมีหน่วยงาน
บางแห่งไม่สามารถปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในระบบ GFMIS ได้ครบถ้วน จึงจําเป็นต้องจัดทํากระดาษทําการ
ปรับปรุงบัญชีปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และงบการเงินในภาพรวมหลังปรับปรุง ส่งให้สํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) และกรมบัญชีกลาง
๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๕๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔
ประธาน เน้นย้ําใน ๒ ประเด็น คือ
๑. สําหรับส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมต่ําสุด ๑๐ อันดับแรก ขอเน้นย้ําให้
ส่วนราชการที่รบั ผิดชอบในส่วนนี้ ให้ศึกษาข้อเท็จจริงในการปฏิบตั ิเกีย่ วกับการเบิกจ่าย และบูรณาการ
แก้ไขข้อปัญหาในทางปฏิบตั ิ
๒. ขอให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสําคัญในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ และยึดถือ
หนังสือแจ้งเวียนเพื่อทราบและปฏิบัติ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อสั่งการได้ในเว็บไซต์
สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ เพื่อลดปัญหาในทางปฏิบัติ
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อสั่งการของประธาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่
(๔.๑.๑) การดําเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่
ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (นายประหยัด
อนันตประดิษฐ์) และคณะ รายงานผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ดังนี้
๑. สถานการณ์หมอกควันหมอกควันและไฟป่า
๑.๑ สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (Particulate Matter less than
10 micron หรือ PM 10) มีค่าอยู่ช่วง ๓๓.๙ - ๖๖.๓ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานต้องไม่เกิน ๑๒๐
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์อากาศดี ทั้งนี้ ในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือ มีค่า
ใกล้เคียงกัน ยกเว้นจังหวัดแพร่ ที่มีค่า PM10 เริ่มสูงขึ้นและเกินค่ามาตรฐาน ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มี
ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง เท่ากับ ๑๒๔.๕ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร การเปรียบเทียบค่า PM10 ปี ๒๕๕๔ กับปีที่
ผ่านมา มีค่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ค่าPM10 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สถานีศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
๕๖ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ๕๑.๒ และพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศ ๔๐.๗ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร แต่มี
แนวโน้มใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
/1.2 การติดตาม.....

๑๕

๑.2 การติดตามสถานการณ์จุดความร้อน (Hot Spot)
การติดตามสถานการณ์การเผาในพื้นที่โล่ง โดยการติดตามจุดความร้อน(Hot spot) โดย
ระบบ Modis จากดาวเทียม Aqua และTerra ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการจําแนกพื้นที่
และเผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ http://www.dnp.go.th/forestfire พบว่ามี Hot spot น้อย
กว่าปีที่ผ่านมา
๑.3 ข้อมูลการร้องเรียนผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุมลพิษทางอากาศ
จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุมลพิษทางอากาศ Call center ประสานรับแจ้งเหตุ
ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๔๐๙๓๔๕ ซึ่งรวบรวมโดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ ในเดือนธันวาคม ๕ ครั้ง มกราคม ๕ ครั้ง กุมภาพันธ์ ๑๓ ครั้ง รวม ๒๓ ครั้ง
สถานการณ์หมอกควันและไฟไหม้ในพื้นที่ป่า มีสถานการณ์ไฟไหม้ในพื้นที่ป่า และ Hotspot
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ค่าPM10 ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์อากาศดี ซึ่งมีปัจจัยจาก
สภาพอากาศหนาวเย็นและแปรปรวน มีฝนตกเล็กน้อยในบางช่วง ทําให้พื้นที่ป่ามีความชื้น จึงมีการเผาไหม้
ในพื้นที่ป่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา วิเคราะห์แนวโน้มสภาพอากาศจะแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีโอกาสการ
เกิดการเผาในพื้นที่โล่งและไฟไหม้ในพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีโอกาสทําให้ค่าฝุ่นละอองสูงขึ้น ซึ่งในปีที่
ผ่านๆมา จะมีสถิติการเผาในพื้นที่โล่ง และ Hotspot สูงในช่วงกลางสัปดาห์ที่ ๓ – ๔ ของเดือนมีนาคม เป็น
ผลทําให้เกิดหมอกควันปกคลุมและค่าPM10 สูงเกินมาตรฐาน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้กําหนดเป้าหมายใน
การควบคุมไม่ให้เกิดสถานการณ์หมอกควัน หรือมีจํานวนวันน้อยกว่าที่ค่าเฉลี่ยปี ๒๕๕๐- ๒๕๕๓ (น้อย
กว่า ๒๑ วัน)
๒. การดําเนินการของจังหวัดเชียงใหม่
การดําเนิน การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ าในปี ๒๕๕๔ จังหวั ดเชียงใหม่
จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจและคณะกรรมการอํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และ
ภัยแล้ง ประจําปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประกาศวาระจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง ประจําปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ
บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และดําเนินการ ดังนี้
๑. จัดตั้งศูนย์แจ้งเหตุหมอกควันและไฟป่า ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๔๐๙๓๔๕
๒. ส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งรายงานคุณภาพอากาศประจําวัน
๓. จัดทําประกาศจังหวัดเชียงใหม่(ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔) ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
๓.๑ กําหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่
๓.๒ ประกาศมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
๓.๓ ประกาศขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

/ยุทธศาสตร์.....

๑๖

ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจําปี ๒๕๕๔ ในช่วงวิกฤติ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ควบคุมการ
เผาในพื้นที่ชมุ ชนและ
เกษตรกรรม

เจ้าภาพ
พื้ น ที่ ชุ ม ชน ที่ ทํ า การ
ปกครองจั ง หวั ด และ
สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
พื้นที่เกษตรกรรม
สํานักงานเกษตรจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ควบคุมไฟป่า

สํ า นั ก บ ริ ห า ร พื้ น ที่
อนุรักษ์ที่ ๑๖ และสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่
๑ (เชียงใหม่)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
องค์ความรู้การมีส่วนร่วมและ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

สํานักงานประชาสัมพันธ์
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และ
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข
จั ง หวั ด และสํ า นั ก งาน
ส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและ
สนับสนุนเทคโนโลยีทางเลือก
ทดแทนการเผาในพื้นที่
เกษตรกรรม

ที่ทําการปกครองจังหวัด
สํานักงานเกษตรจังหวัด
ส ถ า นี พั ฒ น า ที่ ดิ น
เชียงใหม่ และสํานักงาน
ส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด

กิจกรรม
ประสานทุกอําเภอ อปท. และหน่วยงานใน
ท้องที่ ตลอดจนเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆ
รั บ ผิ ด ชอบดูแ ลควบคุ ม ป้ อ งกั น ไฟ ในพื้ น ที่
ชุมชน
ประสานอํ า เภอ ทุ ก อํ า เภอ เกษตรอํ า เภอ
อปท. เครือข่ายหมอดินอาสา และเครือข่าย
เ ก ษ ต ร ก ร ค ว บ คุ ม ก า ร เ ผ า ใ น พื้ น ที่
เกษตรกรรม หากมีความจําเป็นในการเผา
กําจัดวัชพืชให้จัดทําแนวป้องกัน และจํากัด
พื้นที่ในการเผา และแจ้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เพื่ อ ประสานอาสาสมั ค รหมู่ บ้ า นช่ ว ย
ควบคุมดูแลไฟ
ควบคุมดูแลป้องกันและดับไฟป่าในเขตป่า
อนุ รั ก ษ์ แ ละป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ต ามภารกิ จ
หน้ า ที่ และประสานทุ ก อํ า เภอ กํ า นั น
ผู้ใหญ่บ้าน อปท. และเครือข่ายราษฎรฯ เฝ้า
ระวัง ลาดตระเวน ดูแลป้องกันไฟ และดับ
ไฟป่าในพื้นที่ใกล้เคียง และดําเนินคดีกับผู้
ลักลอบจุดไฟเผาป่าตามกฎหมาย
ป ร ะ ส า น แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ร ณ ร ง ค์
ประชาสั ม พั น ธ์ และเผยแพร่ องค์ ค วามรู้
ผ่านทางสื่อทุกแขนง วิทยุชุมชน หอกระจาย
ข่าว และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเผยแพร่ องค์
ความรู้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มและการเฝ้ า ระวั ง
ป้องกัน ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
ประสานทุกอําเภอ อปท. หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน สถาบั น และองค์ ก รต่ า งๆ ส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนเทคโนโลยีทางเลือก ทดแทน
การเผาในพื้ น ที่ เ กษตรกรรมจากผลการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ๘ กลุ่ ม ๒๐ รู ป แบบทางเลื อ ก
รวมทั้งรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสมของ
สภาพพื้นที่
/การขยายผล.....

๑๗

การขยายผลการดําเนินงานตามวาระจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งขอความร่วมมือทุก
ภาคส่วน ขยายผลตามวาระจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๑๓.๒/๑๖๙๗ ลงวันที่
๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประกอบด้วย สาระสําคัญประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
๑. ประกาศกําหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จงั หวัดเชียงใหม่ และมาตรการป้องกัน
การจุดไฟเผาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
๒. ประกาศขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมหมอกควันและไฟป่า
ดังนี้
๒.๑ ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงาน
ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีในการงดเผาทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบ
๒.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมการเผาทุกชนิด ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
ที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สองข้างทาง รวมทั้ง การเผาขยะ กิ่งไม้ใบไม้ตามบ้านเรือนและ
สนับสนุนการควบคุมไฟป่า โดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วน และเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน
๒.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่มีการอนุญาตก่อสร้าง ควบคุม
ฝุ่นละออง จากการก่อสร้าง การขุดดิน ถมดิน และขนส่งวัสดุ อย่างเคร่งครัด
๒.๔ ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลถนน ทางหลวง ทางรถไฟ และคลองชลประทาน
ควบคุมไม่ให้มีการเผากําจัดวัชพืชโดยเด็ดขาด
๒.๕ ให้ ห น่ ว ยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก
หน่วยงานบํารุงรักษาสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี และตรวจสอบค่ามลพิษควันดําจากรถยนต์ดีเซล ได้ที่
สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
๒.๖ ให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดการเผาทุกชนิด
กําจัดขยะจากบ้านเรือนโดยใช้การคัดแยกขยะ หรือทําปุ๋ยหมักแทนการเผา ขอให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา
สุขภาพ โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ รวมทั้งความเสียหายทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น
(๔.๑.๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖
ผู้แทนสํานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ ๑๖ (นายสุรพล ลีลาวโรภาส) รายงานข้อมูลการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษ์ที่ ๑๖ ดังนี้
พื้นที่ความรับผิดชอบ การดําเนินการดูแลในพื้นที่ของป่าอนุรักษ์ รวม ๕,๘๑๐,๓๑๒.๕๐
ไร่ แบ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ ๓,๕๑๑,๙๘๙.๕๐ ไร่ อุทยานฯเตรียมการประกาศ ๑,๑๓๑,๔๑๑ ไร่
วนอุทยานฯ ๓๕,๘๗๕ ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๙๐๖,๑๒๕ ไร่ เตรียมประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
๒๒๔,๙๑๒ ไร่ มีสถานีควบคุมไฟป่า ๑๕ สถานี ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ๑๒ สถานี / ๓๙ หมู่ดบั ไฟ
และจังหวัดลําพูน ๓ สถานี / ๙ หมู่ดบั ไฟ
/พิกัดการดับไฟป่า.....

๑๘

พิกัดการดับไฟป่า พบว่า เมื่อเดือนมกราคม ปี ๒๕๕๓ มีไฟป่าเกิดขึ้น ๙๔ ครั้ง จุด
Hot spot ที่มีการตรวจพบ ๔๓ จุด ในเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มสูงขึ้นมาก มีการดับไฟ ๙๙๑ ครั้ง ขึ้น Hot spot
จํานวน ๓๗๙ ครั้ง เดือนมีนาคมค่อนข้างสูง มีการดับไฟ ๖๕๙ ครั้ง hot spot ๑,๒๔๖ ครั้ง เดือนเมษายน
ลดลงมา ๓๗๑ ครั้ง และ Hot spot จํานวน ๕๖๐ ครั้ง
สําหรับในเดือนมีนาคม มี Hotspot ในท้องที่อําเภอเชียงดาว แม่แจ่ม และอมก๋อย ในเดือน
เมษายน พบว่า Hot spot จะสูงในพื้นที่อําเภอแม่แจ่ม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีการทําไร่หมุนเวียน
ดังตารางแสดง Hot spot ปี ๒๕๕๓ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอ
เชียงดาว ไชยปราการ จอมทอง ดอยเต่า ดอยสะเก็ด ดอยหล่อ ฝาง พร้าว เมือง แม่แจ่ม แม่แตง แม่ริม
เดือน

๓
ก.พ.-53 74
มี.ค.-53 107
เม.ย.-53 65
249
รวม
ม.ค.-53

อําเภอ
เดือน

20
24
32
76

๒
11
9
2
24

2
10
6
3
21

3
5
8

12
41
16
69

23
55
33
111

1
5
6

6
61
253
168
488

1
21 8
46 10
38 7
105 26

แม่วาง แม่ออน แม่อาย เวียงแหง สะเมิง หางดง สันกําแพง สันทราย สันป่าตอง สารภี อมก๋อย ฮอด

3
ก.พ.-53 9
มี.ค.-53 32
เม.ย.-53 18
62
รวม
ม.ค.-53

๑๘
29
10
57

1
3
5
4
13

2
10
62
20
94

6
6
5
56 81 3
38 44 6
100 131 14

1
4
3
8

2
5
1
1
9

1
1
1
3

- 2
- 29 29
- 372 63
- 38 21
0 441 113

และเนื่องจากพื้นที่มีการทําไร่หมุนเวียน จึงทําให้มีการเผาเศษกิ่งไม้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ไม้ท่อน ส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างสูง เวลาไฟไหม้ขึ้นมาเปลวไฟค่อนข้างแรง
และมีหมอกควันมาก เมื่อเข้าหน้าฝนจะเกิดดินสไลด์ ไหลมาท่วมหมู่บ้านเกิดความเสียหาย
สําหรับในปี ๒๕๕๔ มี Hot spot เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ฯ ๓๔ จุด ป่าสงวนฯ ๕๒ จุด
พื้นที่เกษตรกรรม ๑๓ จุด (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์) รวม ๙๙ จุด เปรียบเทียบสถิติต้ังแต่ปี ๒๕๔๗
ลงมา ปีนี้เกิดไฟป่า ๑๕๕ ครั้ง ๘๖๐ ไร่ เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว จํานวน ๘๓๐ ครั้ง ๕,๗๕๙ ไร่ ในช่วงเวลา
เดียวกัน คือถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ แยกเป็นรายสัปดาห์ ช่วงปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ สัปดาห์สุดท้ายของ
เดือนกุมภาพันธ์เริ่มจะถึงจุดสูงสุด แต่ปีนี้เนื่องจากว่าฝนมาล่าช้า ทําให้ฤดูกาลเคลื่อนไป ทําให้ฤดูไฟป่า
เคลื่อนไปด้วย คาดว่าจะถึงจุดสูงสุดในเดือนมีนาคม
/ความถี่การเกิด....

๑๙

ความถี่การเกิดไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูน (ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2553 – 22 กุมภาพันธ์ 2554) โดยพื้นที่อําเภอจอมทอง เกิดไฟป่ามากที่สุด ๔๗ ครั้ง รองลงมาคือ
อําเภอฮอด และอําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเผาป่า เผาไร่ และล่าสัตว์ ช่วงเวลา
การเกิดไฟป่า คือ ช่วงเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. ประเภทป่าที่เกิดไฟไหม้ มากทีส่ ุด คือ ป่าเต็งรัง และป่า
เบญจพรรณ ตามลําดับ
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ สถานการณ์และแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ ๒๕๕๔
(๔.๒.๑) สถานการณ์และแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รายงาน
สถานการณ์และแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มเข้าสู่สถานการณ์และสภาวะความแห้งแล้งในบางพื้นที่ของจังหวัด
เนื่องจากปริมาณน้ําฝนที่ตกน้อยลง ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(ภัยแล้ง)แล้วจํานวน 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอสันป่าตอง อําเภอฮอด อําเภออมก๋อยและอําเภอดอยเต่า มี
พื้นที่ประสบภัย 17 ตําบล 123 หมู่บ้าน ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภค
บริโภคและการเกษตร จํานวน 13,763 ครัวเรือน จํานวน 56,555 คน มีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย
ประมาณ 7,519 ไร่
การดําเนินการ จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ระดับจังหวัด และได้สั่งการให้อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ
โดยให้ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งแต่ละระดับ เนื่องจากพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่มีอาณาเขตที่กว้างขวาง จังหวัดจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซน A,B, C,D และ E เพื่อให้
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 เห็นชอบให้วันที่ 7 – 14
มกราคม ของทุกปีเป็นสัปดาห์รณรงค์ สํารวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ํา ประจําปี จังหวัดเชียงใหม่ให้
อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ดําเนินการ และรายงานผลการดําเนินการให้จังหวัด และ
อําเภอได้รายงานผลการดําเนินการ ว่าได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางวิทยุกระจ่ายเสียงท้องถิ่น
อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
ปี 2553 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ํา สามารถวางแผนการปลูกพืชได้อย่างเหมาะสมและมีการใช้น้ําอย่าง
ประหยัด
จังหวัดได้มีวิทยุด่วนที่สุด แจ้งให้ทกุ อําเภอได้สํารวจกิจกรรมโครงการในการเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง รวมทั้ง การให้ความช่วยเหลือจากส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งข้อมูลวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีรายงานมาแล้ว 11 อําเภอ มีท้งั โครงการจัดหาวัสดุ ได้แก่ กระสอบทราย ไม้หลัก
ไม้ค้ํายัน กั้นน้าํ จํานวน 20 โครงการ โครงการจัดหาภาชนะรองรับน้ํา จํานวน 6 โครงการ และโครงการ
/ขุดลอกเปิดทาง....

๒๐

ขุดลอกเปิดทางน้ําเข้าพื้นทีเ่ กษตร 10 โครงการ ซึ่งเป็นงบประมาณของท้องถิน่ และส่วนราชการที่อยู่ต้งั
ในพื้นที่ ขณะนี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากคาดว่ามีการประสบภัยแล้งต่อเนื่อง จะพิจารณาเสนอ
ประกาศเป็นพื้นทีป่ ระสบภัยพิบัติ เพื่อขอใช้เงินทดรองในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 50 ล้านบาท
(๔.๒.๒) สถานการณ์น้ําในเขื่อนแม่งัดและเขื่อนแม่กวง
ผู้แทนสํานักชลประทานที่ ๑ (นายวิทยา สวนแก้วมณี) รายงานสถานการณ์น้าํ และการ
บริหารจัดการน้ํา ของสํานักชลประทานที่ ๑ ในพื้นที่เขตจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554)
ที่

ปริมาณน้ําในอ่างฯ
ความจุที่ระดับ ความจุที่ระดับ ความจุที่ระดับ ปริมาณน้ํา
รนส.
รนต.
ปี 2553 ปริมาณน้ํา % เทียบกับความจุ
เก็บกัก
อ่างเก็บน้ํา
3
3
3
3
3
รนก.
ล้าน ม. ) (ล้าน ม. ) (ล้าน ม. )
(ล้าน ม. ) (ล้าน ม. )

1 เขื่อนแม่งัด
สมบูรณ์ชล
2 เขื่อนแม่กวง
อุดมธารา
รวม

265

325

10

198.680 242.415

91.48 %

263

295

14

59.772 131.171

49.87 %

258.452 373.586

70.75 %

528

(+115.13)

สําหรับสถานการณ์ล่มุ น้ําปิงตอนบนจากเขื่อนแม่งัด ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ําประมาณ 8.5
ลูกบาศก์เมตร/วินาที ประมาณ 7.4 แสนล้านลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อส่งน้ําให้กบั พื้นที่โครงการแม่งัด
โครงการแม่แฝก และระบบนิเวศน์ในลําน้าํ ปิง ส่งเสริมให้กับฝายส่งน้าํ ในลําน้ําปิง 10 แห่ง สถานีสูบน้ําใน
ลําน้ําปิง ประมาณ 53 แห่งในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณน้ําที่ผ่านบริเวณ P 67 คือบ้านแม่แตว ปัจจุบนั
6 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ผ่านที่จุด P1 ประมาณ 8.5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จากอ่างแม่กวงมีการจัดสรรน้ํา
แล้วประมาณ 3.7 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือประมาณ 320,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
สถานการณ์ทีน่ ่าเป็นห่วงในลําน้ําปิงในช่วงนี้เป็นบริเวณท้ายฝายดอยน้อยในเขต อําเภอ
จอมทอง ซึ่งปริมาณน้ําจากน้ําลี้ น้ําแม่กลาง น้ําแม่แจ่ม มีปริมาณน้ําน้อย โดยสํานักชลประทานฯ มีแผนการ
ที่จะบริหารจัดการน้ําโดยการผันน้ําจากเขื่อนแม่งัด ซึ่งในปีนี้มีปริมาณน้ําพอสมควร เพื่อมาบริหารจัดการ
น้ําในส่วนนี้
แผนงานเกีย่ วกับการพัฒนาแหล่งน้ําที่จะแก้ไขปัญหาน้ําในลุ่มน้ําปิง คือ
1) โครงการเพิ่มปริมาณน้าํ ให้เขื่อนแม่กวง มีความคืบหน้าล่าสุดคณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ มีมติผ่านโครงการแล้วเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 2554 และกรมชลประทานจะขออนุมตั ิเปิด
โครงการในปี 2555
๒) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําท่าวังตาล ซึ่งได้สั่งให้ผ้รู ับผิดชอบเข้าดําเนินการแล้ว
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 (มีอายุสัญญา 2 ปี)
/4.2.3) การเพาะปลูก....

๒๑

(๔.๒.๓) การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง
ผู้แทนสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(นายวิศิษฎ์ เพชรศักดา) นําเสนอแผนงาน
และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรทีป่ ลูกพืชช่วงฤดูแล้ง ประจําปี 2553/54 ดังนี้
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กําหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง
ประจําปี 2553/54 ดังนี้
1. กําหนดพื้นที่เป้าหมายการปลูกพืชให้สอดคล้องกับพื้นที่และปริมาณแหล่งน้ําต้นทุน
2. กําหนดชนิดพืชให้เกษตรกรปลูก ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อย เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพด
ฝักอ่อน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และพืชผักชนิดต่างๆ
3. กําหนดการใช้น้ําอย่างประหยัดและปฏิบตั ิตามแผนการใช้น้ํา หรือรอบเขตการจัดสรรน้ํา
(ในเขตพื้นที่ชลประทาน)
4. กําหนดให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างเหมาะสม เพือ่ ป้องกันกําจัดแมลง
ศัตรูพืชและโรคพืช
5. รณรงค์ให้เกษตรกรใช้การไถกลบตอซังฟางข้าวหรือเศษวัสดุทางการเกษตรทดแทนการ
เผาเพื่อรักษาความชุ่มชื้นบริเวณผิวดิน
เป้าหมายการปลูกพืชฤดูแล้ง ปีการเพาะปลูก 2553/2554 มีดังนี้
ชนิดพืช
ข้าวนาปรัง

เป้าหมาย(ไร่)
75,600

ปลูกจริง(ไร่)
74,441

คิดเป็นร้อยละ
98.47

พืชไร่ – พืชผัก

202,400

157,331

77.73

รวม

278,000

231,772

83.37

สถานการณ์การปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2553/2554 (ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554)
เขตพื้นที่

นาปรัง

พืชไร่ - ผัก

รวม

ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน

57,109
17,332

43,199
114,132

100,308
131,464

รวม

74,441

157,331

231,772

ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งย้ําให้สํานักงานเกษตรอําเภอทุกแห่ง โดยเฉพาะอําเภอที่เกิดภัยธรรมชาติ
ที่ในปีที่ผ่านมา ได้เฝ้าระวังสถานการณ์การปลูกพืชฤดูแล้งเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ สายเหนือ คืออําเภอ
แม่อาย เชียงดาว แม่แตง ส่วนสายใต้ คืออําเภอดอยเต่า ดอยหล่อ และสันป่าตอง สายกลาง ได้แก่ อําเภอ
ดอยสะเก็ด แล้ว
/4.2.4) การผลิตน้ํา.....

๒๒

(๔.๒.๔) การผลิตน้ําประปาในช่วงฤดูแล้ง
ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 รายงานสถานการณ์การผลิตน้ําประปา
ในช่วงฤดูแล้ง ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมขอความร่วมมือให้จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์การดําเนินการรองรับการขาดแคลนน้ําให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน ดังนี้
การผลิตน้ําของการประปาส่วนภูมิภาค ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแหล่งน้ําดิบ การประปา
ส่วนภูมิภาค จังหวัดใช้น้ําดิบจากแม่น้ําปิง เขื่อนแม่กวง อีกส่วนหนึง่ ใช้น้ําจากคลองชลประทาน ซึ่งส่งมาจาก
โครงการชลประทานแม่แตง ซึ่งทั้ง 3 แห่งแหล่งน้ําดิบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภัยแล้ง แต่ในรอบหลายปีที่ผ่าน
มาเนื่องจากการประปาฯ ใช้น้ําไม่มาก จึงยังไม่ประสบปัญหา แต่ได้มีการวางแผนรองรับภัยแล้ง โดยการ
วางแผนจะก่อสร้างระบบผลิตน้ําประปา เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ํา
สําหรับปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือกําลังผลิตที่มีอยู่ จะเต็มความสามารถแล้ว ประกอบกับ
ปัญหาน้ําดิบที่เขื่อนแม่กวง ซึ่งมีปริมาณน้ําไม่เต็มความจุ โดยเฉพาะเขื่อนแม่กวง ปีนี้เป็นปีทีน่ ้าํ ค่อนข้างมาก
แต่มีความจุสงู สุดเพียง 49 % ทําให้อาจเกิดปัญหาได้ ซึ่งโรงกรองน้ํา ณ จุดเขื่อนแม่กวง มีกําลังผลิต/วัน
ประมาณ 48,000 ลูกบาศก์เมตร โดยสํานักชลประทานที่๑ มีการปล่อยน้ําดิบ 300,000 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ซึ่งส่วนหนึ่งต้องปล่อยน้ําเพื่อสนับสนุนการปลูกพืชทางการเกษตร ทําให้ชลประทานไม่สามารถปล่อย
น้ําให้การประปาได้เต็มที่ แม้ว่าในทางปฏิบัติจะมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชดิ แล้ว ทั้งนี้ ได้มีการแก้ไข
ปัญหาอีกอย่างคือ การเพิม่ กําลังผลิตโรงกรองน้ําทีป่ ่าตัน ที่ใช้น้ําจากแม่น้ําปิง และโรงกรองน้ําทีใ่ ช้น้ําจาก
เขื่อนชลประทานแม่แตง เพื่อรองรับการขาดแคลนน้าํ แล้ว
ขอความร่วมมือให้จงั หวัดเชียงใหม่ช่วยประชาสัมพันธ์ การเตรียมการรองรับการขาดแคลน
น้ํา และการประปาส่วนภูมิภาค ได้มีการเตรียมการสําหรับภัยแล้งทัว่ ประเทศแล้ว โดยมีกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
ประชาชน นอกจากการจ่ายน้ําในเครือข่ายระบบท่อจ่ายน้ําแล้ว จะมีการจ่ายน้าํ นอกเขตที่จ่ายน้ําด้วย
ภายใต้การประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ เช่น การนํารถน้ําบรรทุกน้ําไปแจกจ่าย มีการประชาสัมพันธ์
ให้กบั ประชาชนให้ช่วยกันประหยัดน้ํา เพือ่ ลดความเสี่ยงจากแผนปฏิบตั ิการ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ การป้องกันการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนในสังคมจังหวัดเชียงใหม่
แบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๓
อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ประชาสัมพันธ์โครงการ
การป้องกันการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนในสังคมจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ
และเอกชน พ.ศ.๒๕๕๓ พร้อมขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนงานราชการทุกส่วน ให้ความร่วมมือและเป็น
ผู้สนับสนุนหลักในการจัดทํากิจกรรมการป้องกันเด็กและเยาวชนด้วยการป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้
กระทําผิด ดังนี้
ความเป็นมา ด้วยปรากฏว่าข้อมูลสถิติการกระทําความผิดของเด็กในเขตจังหวัดเชียงใหม่
เพิ่มขึ้นและมีความรุนแรง มีการกระทําความผิดซ้ํา เพื่อทําให้ทราบ สาเหตุและปัจจัยทีท่ ําให้เด็กกระทํา
ความผิด จึงได้มีการทําโครงการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กและสังคมเพื่อนําไปสู่การพัฒนา โดยให้
/กฎหมาย.....
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นักศึกษากฎหมายไปสํารวจกลุ่มเป้าหมาย โดยการสัมภาษณ์เด็กที่กระทําความผิด ตรวจสํานวนคดีที่ได้
ฟ้องไปจํานวน ๔๓๒ คดี ปรากฏว่าเด็กที่กระทําความผิดปัจจัยแรก คือครอบครัวแตกแยกมีปัญหา เด็กที่
กระทําความผิดให้การกับนักจิตวิทยาว่า ส่วนใหญ่เด็กที่กระทําความผิดเป็นเด็กที่เที่ยวกลางคืน ดื่มสุรา
เสพยาเสพติด อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการกระทําความผิด ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้เข้าไปสอบถามชุมชนว่าเด็ก
เยาวชนเหล่านี้ได้เข้าหาศาสนาหรือวัดบ้างหรือไม่ ซึ่งไม่ปรากฏข้อมูลในส่วนนี้ เนื่องจากปัจจุบันเด็กได้
กระทําความผิดทวีความรุนแรงขึ้น ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีก จึงได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์
และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๔ ราย เพื่อศึกษาว่าเด็กได้กระทําความผิดอย่างไรบ้าง
โดยมีนายศิริพงศ์ ไชยวงค์ เป็นประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศิริพงศ์ ไชยวงค์ ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จาก
ปัญหาสังคมที่เกิดจากเด็กและเยาวชน ฯ คณะกรรมการได้ตระหนักถึงการป้องกันการกระทําความผิด จึง
ได้ทําการศึกษาและป้องกันการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการศึกษาจากการเรียบเรียงบทความ บทวิจัย บทสรุปการบรรยาย พบการ
กระทําผิดของเด็กและเยาวชนที่ เกิดขึ้นมาก ได้แก่ ความผิดด้านยาเสพติด โดยเป็ นทั้งผู้เสพและผู้ขาย
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และปัญหาค่านิยมทางวัตถุ ปัญหาการติดเกมส์ ซึ่งส่งผลต่อผลการเรียน ภาวะจิต
และทางสังคม และมีข้อสังเกตว่า ในสังคมเราจะเห็นได้ว่าปัญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
ได้รับความสนใจน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจ การเสนอข่าวเกี่ยวกับการทํา
ผิดของเด็กและเยาวชน มักมุ่งเน้นเสนอเหตุการณ์โดยไม่นําเสนอเหตุและที่มาของปัญหา ดังนั้น เยาวชนที่
เคยเข้ า ไปสถานพิ นิ จ ฯ แล้ ว จะไม่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากสั ง คมและมี จํ า นวนไม่ น้ อ ยที่ ก ลั บ เข้ า ไปกระทํ า
ความผิดซ้ําซาก คณะกรรมการฯ เห็นว่าทุกฝ่าย ควรมีบทบาทจึงเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขเพื่อลด
จํานวนคดีเด็กและเยาวชน และยกระดับคุณภาพของเด็กในสังคมให้ดีขึ้นบนพื้นฐานการให้ความช่วยเหลือ
แก่เด็กและเยาวชน โดยนําเหตุและปัจจัย ๔ ประการ ซึ่งประกอบด้วย ครอบครัว ภาคสังคม ภาครัฐและ
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งจําเป็นต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนไปในทางเดียวกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้
ดําเนินการศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๕-๒๐ ปี เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของเด็กและเยาวชนที่อาจจะเกิดปัญหาสังคม และได้ดําเนินการศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของเยาวชน
ในประเทศที่ใกล้เคียง เช่น เยาวชนจีน เวียดนามและสิงคโปร์ คณะกรรมการได้นําองค์ความรู้ที่ได้จากศึกษา
นําไปสู่การปฏิบัติ
ดร.ทวีวรรณ ธารพิพัฒน์ กรรมการฝ่ายวิชาการ ให้ข้อมูลว่า จากผลการศึกษาฯ ที่
ผ่านมา ทําให้เกิดแนวคิดจัดทําโครงการป้องกันการกระทําผิดของเยาวชนในสังคมจังหวัดเชียงใหม่แบบ
บูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยนํามาปรับใช้ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ จากแนวคิดปัจจัยวงล้อมเด็กและ
เยาวชน ๔ ปัจจัย เริ่มจากปัจจัยที่ใกล้ตัวและมีบทบาทกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด คือด้านครอบครัว ขอ
ความร่ ว มมื อ จากสั ง คมและภาครัฐ เข้ า มามี ส่ ว นในการป้ องกั น การกระทํ า ความผิ ดของเด็ก เนื่ อ งจาก
ครอบครัวเป็นแหล่งในการพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งบ่มเพาะการ
ใช้ชีวิตในสังคม เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมาได้อย่างเหมาะสม โดยพ่อแม่จะต้องมีการสร้าง /สิ่งแวดล้อม.....
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สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในครอบครัวสั่งสอนฝึกอบรมให้เด็กได้เรียนรู้เกิดพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์เป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับลูก ชี้นํา จูงใจ และให้โอกาสกับเด็กในการพัฒนาตนเองทั้งด้านจิตใจและสุนทรียภาพ ใช้
เหตุผลว่ากล่าวตักเตือนและห้ามปรามเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ พ่อแม่จะต้องรู้จัก
การแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นคุ ณ ธรรม วั ฒ นธรรมให้ กั บ เด็ ก เมื่ อ เด็ ก มี ก ารผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้ น โครงการนี้ มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ เ ยาวชนได้ มี ก ารเข้ า ใจตนเอง ครอบครั ว และความประพฤติ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสร้างความเข้าใจบทบาทระหว่างพ่อแม่และลูก การดําเนินการโครงการนี้
จะใช้ระยะเวลา ๒ วัน ผู้เข้าร่วมโครงการนั้นจะเป็นบุคคลในครอบครัว ซึ่งรวมทั้งพ่อแม่และลูก โดยจะเริ่ม
โครงการจากเยาวชนอายุ ๑๓ -๑๕ ปี กิจกรรมนี้จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการและเป็นการบูรณาการ
กิจกรรมสัมพันธ์ ซึ่งโครงการนี้จะสามารถเสริมสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวอบอุ่น มีความเข้าใจซึ่งกัน
และกันในครอบครัวและชุมชน พ่อแม่และลูกจะทราบบทบาทในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของตนเอง และเป็น
การสร้างรั้วให้กับชุมชนและสังคมและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน อันเป็นการป้องกันการกระทํา
ความผิดได้ หัวข้อสัมมนาในครั้งนี้ได้กําหนดเริ่มแรกจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและ
ชุมชน แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มของผู้ปกครอง ปัญหาที่
พบ คือ เด็กและเยาวชนมีปัญหาด้านยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และค่านิยมทางวัตถุ โครงการนี้จะ
เริ่มจากการทําให้เด็กได้เห็นคุณค่าของตน แทนที่จะทําให้คนอื่นเห็นคุณค่าโดยการใช้วัตถุราคาแพง หรือ
การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมกับวัยของตนเอง นอกจากนี้ ยังมีการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับเยาวชน
และมีการพัฒนาบุคลิกภาพในส่วนของเยาวชน
สําหรับส่วนของบิดามารดานั้น โครงการฯ จะเน้นบทบาทของพ่อและแม่ และบทบาทของ
สามี-ภรรยาด้วย โครงการนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
เชียงใหม่ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแนวทางป้องกันและการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนในสังคมดังที่กล่าว
มา ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้โดยลําพัง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากหัวหน้าส่วนงานราชการทุกส่วน ให้ความร่วมมือและเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดทํากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนและสังคม ด้วยการป้องกันเด็กและเยาวชนด้วยการป้องกันเด็กและเยาวชน
ไม่ให้กระทําผิด เป็นการป้องกันไม่ให้ทรัพยากรมนุษย์ถูกทําลาย
ประธาน ขอความร่วมมือ และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) ขอให้จงั หวัดนําเรื่องนี้บรรจุเป็นวาระสําคัญของจังหวัด ในการประสานเชื่อมโยงทุกๆ
ภาคส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง อย่างเช่นพระราชบัญญัติค้มุ ครองเด็กปี ๒๕๔๖ ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ ขอให้ช่วยเชื่อมโยงเข้ามาสู่ในวาระสําคัญจังหวัดตามนี้ด้วย ตามทีไ่ ด้นําเสนอในที่
ประชุม
๒) ขอขอบคุณอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่และคณะ ทีไ่ ด้กําหนดให้มี
โครงการนี้ หากเป็นไปได้ควรจะทําให้เป็น “เชียงใหม่ Model” เพื่อที่จะได้ให้จงั หวัดอื่นๆ ได้เรียนรู้และจะ
ได้ทราบถึงความสําเร็จ เข้าใจได้โดยง่าย และเน้นการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วน
๓) ขอฝากหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ในประเด็นนี้ด้วย
/มติที่ประชุม.....

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายสํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดเชียงใหม่ และสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ ในการดําเนินการตามข้อราชการของประธานการประชุม

๒๕

๔.๔ การประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัด
เชียงใหม่ ปี ๒๕๕๔
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานเพือ่ รณรงค์ให้มีการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ พร้อมขอความร่วมมือส่วนราชการ/
หน่วยงานในการสนับสนุนการรณรงค์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ความเป็นมา ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ให้
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety)
เพื่อให้สอดคล้องกับการรับรองคําประกาศเจตนารมณ์ตามปฏิญญามอสโก ของสมัชชาสหประชาชาติที่
ประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ตามที่ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ประกาศให้ปี ๒๕๕๔ เป็นปีแห่งการณรงค์สงเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐
เปอร์เซ็น ต์ ให้ สถานที่ ราชการเป็น พื้น ที่ ส วมหมวกนิ ร ภัย ๑๐๐ เปอร์ เ ซ็ นต์
ในการขับ ขี่ ซ้อนท้ าย
รถจักรยานยนต์ และให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งแจ้งกําชับให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อให้มติคณะรัฐมนตรี มีผลในทางปฏิบตั ิและเพื่อความปลอดภัยของประชาชน จังหวัด
เชียงใหม่จึงได้ ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
๑. ให้การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยเคร่งครัด รวมทั้ง รณรงค์สนับสนุนให้ภาคเอกชนและประชาชน
ทั่วไป สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง
๓. ให้ประชาชนผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อลดความ
สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อประสบอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ คณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พิจารณามาตรการและแนวทางในการดําเนินการโดย
กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ของจังหวัดเชียงใหม่ และ
เสนอให้อําเภอ และท้องถิน่ ได้พิจารณาได้จัดทําแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยเพื่อนําเสนอมาสู่ส่วนกลาง
อีกครั้ง ตลอดจนขอความร่วมมือจากบริษทั ห้างร้าน ผ่านหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบหรือขอความร่วมมือทีเ่ กี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์และหมวกนิรภัย
จังหวัดฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ฯ จํานวน 3 ชุด ชุดที่ 1 คือ คณะอนุกรรมการ
เพื่อกําหนดแนวทางป้องกันลดอุบัติเหตุในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ซึง่ สถาบันการศึกษาได้เห็นชอบ และเริ่มมี
/การรณรงค์.....

๒๖

การรณรงค์ในสถานศึกษาแล้ว คณะที่ 2 คือคณะอนุกรรมการเพือ่ กําหนดแนวทางป้องกันลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนในกลุ่มของพนักงานลูกจ้างบริษัทห้างร้านต่างๆ คณะที3
่ เป็นคณะทํางานเพื่อดําเนินการ
กิจกรรมโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ที่จะจัดขึ้น ในเบื้องต้นทางฝ่ายเลขานุการ จะได้
เสนอทีป่ ระชุมอีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนี้ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทําโครงการ
ขอความร่วมมือจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งยินดีที่จะได้ร่วมสนับสนุนการดําเนินงาน
และการเสนองบประมาณต่างๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ การขับเคลื่อนโครงการพัฒนากลุม่ จังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้แทนสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (นายชัยนรงค์
วงศ์ใหญ่) นําเสนอการขับเคลื่อนโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
๑. เพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการท่องเทีย่ วเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม (ล้านนา) และธรรมชาติของภูมิภาค
๒. ส่งเสริมการค้าการลงทุน และพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS และ
ประเทศอืน่ ๆ
๓. ปรับโครงสร้างการผลิตสู่เกษตรปลอดภัยและส่งเสริมเกษตรมูลค่าเพิ่ม
๔. ดํารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทีด่ ี
สรุปการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวมทั้งหมด ๑๘ โครงการ งบประมาณ 301,797,600 บาท
แยกเป็น ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
1. เพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการท่องเทีย่ วเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรม (ล้านนา) และธรรมชาติของภูมิภาค 5 โครงการ จํานวน 67,000,000 บาท คิดเป็น
สัดส่วน 22.2 ของงบประมาณทั้งหมด
2. ส่งเสริมการค้าการลงทุน และพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS
และประเทศอืน่ ๆ จํานวน ๗ โครงการ งบประมาณ 132,500,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ43.9
3. ปรับโครงสร้างการผลิตสู่เกษตรปลอดภัย และส่งเสริมเกษตรมูลค่าเพิ่ม จํานวน
4 โครงการ งบประมาณ 61,419,000 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.35
๔. ดํารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และการจัดการคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมทีอ่ ุดมสมบูรณ์และการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมที่ดี จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ
35,878,100 บาท คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 11.89
/๕. การบริหาร.....

๒๗

๕. การบริหารจัดการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,000,000 บาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.66
การขับเคลื่อนการดําเนินโครงการกลุม่ จังหวัด ได้มีการดําเนินการ โดย
1) จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจจังหวัดและหน่วยงานเจ้าภาพ ในการขับเคลือ่ น
โครงการกลุ่มจังหวัด โดยหน่วยงานเจ้าภาพได้นําเสนอแผนปฏิบตั ิการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕53 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
2) จัดประชุมเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัดเพื่อชี้แจง
แนวทางปฏิบตั ิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในวันที่ 26 มกราคม ๒๕54 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
3) หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ ได้อนุมัติและมอบอํานาจการดําเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว
ทั้ง 18 โครงการ
4) ได้ดําเนินการเบิกเงินแทนกันเรียบร้อยแล้ว จํานวน 14 โครงการ อยู่ระหว่างการ
เสนอ 4 โครงการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 มีโครงการทั้งหมด 18 โครงการ งบประมาณรวม 301,797,600 บาท มีการเบิกจ่าย
แล้ว 655,907.46 (0.22%) คงเหลืองบประมาณ 301,141,692.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.78%
ยอดคาดว่าจะเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕54 เป็นเงินงบประมาณ 35,458,994 (12 %)
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๖ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหม่
ประจําปี ๒๕๕๔ และการเสนอคําของบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๕
ผู้แทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง ไชยเสน) รายงานผลการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2554 และแจ้งแนวทางการเสนอ
คําของบประมาณ ประจําปี 2555 เพือ่ เตรียมพร้อมดําเนินการในส่วนที่เกีย่ วข้อง ดังนี้
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 59 โครงการ เป็นเงิน 218,875,600 บาท ดังนี้
โครงการแยกตามผลผลิต

จํานวนโครงการ

งบประมาณ (บาท)

๑. ด้านเศรษฐกิจ

๑๙

๗๘,๗๔๔,๐๐๐

๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๑๖

๓๕,๓๗๑,๐๐๐

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๘

๕๐,๔๑๗,๐๐๐

๔. ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

๔

๔๒,๓๔๓,๖๐๐

๕. ด้านการบริหารจัดการ

๒

๑๒,๐๐๐,๐๐๐
/ซึ่งจังหวัดได้.....

๒๘

ซึ่งจังหวัดได้กําหนดกรอบแนวทางการบริหารโครงการของจังหวัด ดังนี้
1.1 หน่วยงานหลักรับผิดชอบโครงการเสนอรายละเอียดให้จังหวัดอนุมัติ และดําเนินการ
ตามอํานาจที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบให้ตามระเบียบฯ
1.2 มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 และเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 กําหนดไว้ดังนี้
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 72.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93.00
- การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
1.3 โครงการที่บูรณาการ และมีงบดําเนินการตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ให้มีคณะกรรมการ/
ทํางาน เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการให้สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.4 การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมติที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด จํานวน 2 คณะ ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ด้าน
แผนงาน โครงการและงบประมาณ 2)คณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการด้านติดตาม
และประเมินผล
การเสนอคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
2.1 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ระยะเวลา

ขั้นตอนและกิจกรรม

5 ธ.ค.53 – 1 ก.พ.54 ส่ ว นราชการจั ด ทํ า รายละเอี ย ดวงเงิ น และคํ า ของบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 บูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ส่งสํานักงบประมาณ
2 ก.พ. – 26 มี.ค.54 สํานักงบประมาณพิจารณาและจัดทํารายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
29 มี.ค.54

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมหลักเกณฑ์การปรับปรุง
งบประมาณฯ
30 มี.ค. – 5 เม.ย.๕4 ส่วนราชการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณตามหลักเกณฑ์ แล้วส่ง
สํานักงบประมาณดําเนินการต่อไป
2.2 การจัดทํางบประมาณของจังหวัดประจําปี สํานักงบประมาณให้จังหวัดดําเนินการ ดังนี้
- การจัดทําคําของบประมาณให้ยึดถือแนวทางและหลักเกณฑ์ตาม มติ ก.น.จ.
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553
/- โครงการต้อง.....

๒๙

- โครงการต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
- ให้ความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการเชิงพื้นที่
- โครงการต้องมีรายละเอียดในเรื่องการดําเนินการและค่าใช้จ่ายและบันทึกในระบบ
e-budgeting ให้ถูกหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
- กรณีเป็นงบลงทุน ต้องแสดงหน่วยงานที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป
รวมทั้งการตั้งงบประมาณและโอนทรัพย์สิน
- โครงการที่เสนอขอ ถ้าเป็นการก่อสร้างถนน และแหล่งน้ํา จะต้องระบุความพร้อมของ
พื้นที่ดําเนินการ ระบุพิกัด (GPS) ซึ่งจังหวัดได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒.๓ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่เป็นคําของบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับปรับปรุง) รวมทั้งสิ้น ๒๖ โครงการ วงเงิน ๒๖๗,๑๔๗,๐๐๐ บาท
ประกอบด้วย
๑) การสร้างความมั่งคัง่ อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๑๐โครงการ
วงเงินงบประมาณ ๑๒๒,๖๐๗,๐๐๐ บาท
๒) การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข จํานวน ๕ โครงการ วงเงิน ๔๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓) ดํารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด จํานวน
๖ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๖๖,๒๔๐,๐๐๐ บาท
๔) การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน จํานวน ๓ โครงการ
วงเงินงบประมาณ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕) การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
จํานวน ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2555 ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน
213,863,500 บาท (ประมาณการโดยให้คะแนนคุณภาพของแผนเท่ากันทุกจังหวัด) ขณะนี้ สํานัก
งบประมาณอยู่ระหว่างพิจารณาและจัดทํารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๗ การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมีนาคม ๒๕๕๔
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการคาดหมายสภาพ
อากาศในห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อแจ้งเตือนให้ทกุ ภาคส่วนรับทราบและเตรียมการรองรับ ดังนี้
สภาพทั่วไปในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ช่วงฤดูรอ้ น ความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อน
จะปกคลุมภาคเหนือเกือบตลอดเดือน ทําให้มีอากาศแห้ง ร้อนอบอ้าว ในตอนกลางวัน และมีฟ้าหลัว
(หมอกแดด)เกือบตลอดวัน และเมื่อมวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุมเป็นครั้งคราว จะเกิดสภาพอากาศ
แปรปรวน พายุฤดูรอ้ น ซึ่งเป็นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง มีลมกระโชกแรง และมีลกู เห็บตกได้ เดือนนี้
อุณหภูมมิ คี า่ ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และ ปริมาณฝนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย
/จังหวัดเชียงใหม่....

๓๐

จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงกลางวัน อากาศแห้ง ร้อนอบอ้าวและมีหมอกแดดทั่วไป และ
พายุฤดูร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกได้บางวัน อุณหภูมิต่ําสุด ๑๙-๒๑ °C บ่าย
อากาศแห้ง อบอ้าว มีหมอกแดด(ฟ้าหลัว) อุณหภูมิสูงสุด ๓๔-๓๖ °C ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ ๓๐-๗๖
ทัศนวิสัย ๕-๗ กิโลเมตร ปริมาณฝน ๑๕-๕๐ มม. จํานวน ๓-๕ วัน ลมอ่อน ๖-๑๒ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยมีข้อควรระวัง เนื่องจากอากาศแห้ง ร้อนอบอ้าวและมีหมอกแดดทั่วไป และพายุฤดูร้อนระยะแรกที่
มวลอากาศเย็นเสริมปกคลุม จึงควรรักษาสุขภาพ เตรียมการป้องกันผลผลิตที่อาจได้รับผลกระทบตลอดจน
ยกเลิกการเผาในที่โล่งแจ้ง ช่วยดูแลป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า ซึ่งทําให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กฟุ้งกระจายอยู่ใน
อากาศ อากาศเป็นพิษ และทําให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางเดินหายใจ และมะเร็งปอดได้ ทั้งนี้
สามารถติ ด ตามสภาพอากาศ โทรศั พ ท์ ๐-๕๓๒๗-๗๙๑๙ ๐-๕๓๙๒-๒๓๖๕ และ ใน
www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๘ สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัด
เชียงใหม่ และดําเนินการตามมาตรการกํากับดูแล และป้องปราม สรุปได้ ดังนี้
๑. รายการสินค้าทีต่ ้องติดตามดูแลตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.๒๕๔๒
- มาตรการควบคุมการปิดป้ายแสดงราคาจําหน่ายสินค้าและบริการ ๒๕๒ รายการ
โดยแยกเป็นหมวดสินค้า ดังนี้
๑. หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
๓๔ รายการ
๒. หมวดของใช้ประจําบ้าน
๒๔ รายการ
๓. หมวดของใช้ส่วนบุคคล
๒๑ รายการ
๔. หมวดกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและเครื่องเขียน ๑๒ รายการ
๕. หมวดเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
๒๘ รายการ
๖. หมวดยานยนต์และอุปกรณ์
๑๒ รายการ
๗. หมวดเกษตรกรรม
๑๘ รายการ
๘. หมวดวัสดุก่อสร้าง
๓๔ รายการ
๙. หมวดผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
๗
รายการ
๑๐. หมวดอืน่ ๆ
๔๒ รายการ
๑๑. หมวดบริการ
๒๐ รายการ
- มาตรการควบคุมราคาจําหน่ายสูงสุด ๑ รายการ ได้แก่ น้ําตาลทราย
- มาตรการแจ้งการจัดเก็บ (ปริมาณ-สถานทีเ่ ก็บ)ได้แก่ กระเทียม
- มาตรการแจ้งการขนย้าย ได้แก่ น้ํามันปาล์ม น้ําตาลทราย กระเทียม ข้าวสาร
ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
/2. สถานการณ์....

๓๑

๒. สถานการณ์สินค้าที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษมาตรการ Sensitive List (SL) จํานวน
๑๐ รายการ ได้แก่ น้ําตาลทราย น้ํามันพืช น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล เหล็กเส้น เหล็กแผ่น (รีดร้อนรีดเย็น
และสแตนเลส) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ปูนซีเมนต์ สายไฟฟ้า ปุ๋ยเคมี
สําหรับสถานการณ์น้ํามันปาล์มในช่วงนี้มีมาตรการการแก้ไขในเบื้องต้น จังหวัดเชียงใหม่
ได้ ดํ า เนิ น การ โดยส่ ว นกลางได้ กํ า หนดแนวทางในเรื่ อ งของการกระจายสิ น ค้ า โดยการจั ด สรรลง
ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ และที่สํานักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ เป็นโควตาที่นําเข้า 30,000
ตัน โดยบรรจุเป็นฝาจุกสีฟ้า และจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับการจัดสรร 4 ครั้ง ครั้งที่ ๑เป็นช่วงการตรวจ
สต็อคและนํามาระบาย เมื่อวันที่ 25 มกราคม ๒๕๕๔ จํานวน 190 หีบ และ ครั้งที่ ๒-๔ เมื่อวันที่ 15,
17 , 24 กุมภาพันธ์ 2544 ครั้งละ 1,000 หีบ โดยเป็นน้ํามันปาล์มฝาจุกสีฟ้า
จากการที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรในจั ง หวั ด สํ า นั ก งานการค้ า ภายในได้ ดํ า เนิ น การแจ้ ง ประสาน
นายอําเภอทุกอําเภอในแต่ละครั้ง เริ่มตั้งแต่ครั้งที่ 1 ที่มีการจัดสรรโควตามา ได้ขอให้ทางอําเภอแจ้งความ
ประสงค์ ที่จะนํ า สิ น ค้ า น้ํ ามัน ปาล์ ม ไปจํ า หน่ า ยในพื้น ที่ใ นเบื้ อ งต้ น เพื่อลดปั ญหาการขาดแคลน และได้
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในเบื้องต้น มี 14 อําเภอที่แจ้งความประสงค์เข้ามา และในส่วนอื่นๆ สํานักงาน
การค้ า ภายในฯ ได้ มี ก ารจั ด สรรจํ า หน่ า ย ณ จุ ด หน้ า ศาลากลางจั ง หวั ด และเทศบาลตํ า บลหรื อ
คณะกรรมการหมู่บ้านฯ ได้มาขอไปจําหน่ายภายในชุมชนและสหกรณ์การเกษตร และห้างสรรพสินค้า
ท้องถิ่นที่ได้จัดสรรไป รวมทั้ง ชมรมภัตตาคารและร้านอาหาร ขณะนี้ยังมีสินค้าเหลืออยู่ประมาณ 700800 หีบ ซึ่งรออําเภอ ประสานเข้ามาเพิ่มเติม และส่วนเพิ่มเติมนั้น สํานักงานฯ ได้นําไปจําหน่ายในงานธง
ฟ้าเฉลิมพระเกียรติที่อําเภอฝาง ซึ่งเริ่มดําเนินการวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ งบประมาณ 300 หีบ
สําหรับรายการสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวล่าสุดของเดือนกุมภาพันธ์ เป็นหมวดสินค้าอุปโภค
บริโภค ในหมวดสินค้าอุตสาหกรรมมีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 8-10 และหมวดสินค้าอาหาร
สด มีการปรับตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ 5-10 โดยในภาพรวมจากรายการสินค้าที่ติดตาม 200 กว่า
รายการ มีสินค้าประมาณ 20-30% ที่มีอัตราเพิ่มของการปรับราคาสูงขึ้น ส่วนมาตรการกํากับดูแลและ
ป้องปราม ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้ปิดป้ายแสดงราคา และมีการตรวจสอบพฤติกรรม
ข้อร้องเรียน และมีการดําเนินเปรียบเทียบปรับสําหรับผู้ที่ฝ่าฝืน จํานวน 19 ราย (ตุลาคม ๒๕๕๓ –
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) จํานวน ๑๙ ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๒๔,๒๐๐ บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่สว่ นราชการ นําเสนอเพื่อ
ทราบโดยเอกสาร จํานวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย
๕.๑ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด
เชียงใหม่ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่)
/5.2 การประกาศใช้....

๕.๒ การประกาศใช้ธงชาติและตราประจําชาติใหม่ของพม่าอย่างเป็นทางการ
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๓ รายงานสถานการณ์อาชญากรรม ห้วงวันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๓
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๕ สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)

๓๒

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร
๖.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ กีฬาแปง) เน้นย้ําการดําเนินงาน
ของจังหวัด เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์มลพิษหมอกควัน เนื่องจากในปีที่ผ่านมา สถานการณ์
การเกิดหมอกควันในช่วงกลางเดือนมีนาคม จะเกิดมลพิษสูงสุด โดยในการดําเนินการจังหวัดได้มีประกาศ
3 ฉบับ และแจ้งไปยังผู้เกีย่ วข้อง เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติแล้ว โดยเน้นย้ํา ประกาศจังหวัดฉบับที่ 3 ซึ่งมี
แนวทางปฏิบตั ิ 7 ข้อ ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ จะต้องเร่งดําเนินการเกีย่ วกับการงดเผาใบไม้ เศษใบไม้
ทุกชนิด รวมถึง การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ โดยจังหวัดได้มีการประชุมซักซ้อมผ่านระบบ Video
Conference กับอําเภอไปแล้ว ทั้งการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือวัสดุต่างๆ การฝึกซ้อมให้เกิดความ
พร้อมในกรณีที่เกิดเหตุ โดยกรณีที่สามารถดําเนินการระงับเหตุได้ ขอให้รีบเร่งดําเนินการได้ทนั ที ส่วนกรณี
ที่ไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง กรุณาแจ้งที่ Call Center ของสํานักงานป้องกันและสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข 053-409345 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นศูนย์กลางฯ แจ้งไปยัง
ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานได้ช่วยดูแลเรื่องนี้ ทั้งหน่วยงานสังกัด
กระทรวงกลาโหม กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 การจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจควบคุมไฟป่า
ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 อ.แม่ริม เป็นหน่วยสนับสนุน นอกจากหน่วยงานต่างๆทีม่ ีอยู่แล้วในพื้นทีไ่ ม่ว่า
จะเป็นหน่วยดับไฟป่า หรือองค์กรปกครองท้องถิ่น
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ส่วนราชการ/หน่วยงานถือเป็นแนวทางปฏิบตั ิ
๖.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) มอบนโยบายและ
ข้อราชการในการดําเนินงานของจังหวัด สรุปได้ ดังนี้
๑) การเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ ๒๕๕๔ โดยจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ดาํ เนินการจัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจระดับจังหวัดและระดับอําเภอ การจัดกิจกรรม
สัปดาห์รณรงค์ ซ่อม สํารวจภาชนะเก็บน้ํา และได้สั่งการให้อําเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
/ประชาสัมพันธ์....

๓๓

ประชาสัมพันธ์การใช้น้ําอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักชลประทานที่ 1 สถานี
พัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เกษตรจังหวัด และการประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ ได้บรู ณาการการดําเนินการ
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามบทบาทหน้าทีท่ ี่เกีย่ วข้อง
ในส่วนการสร้างฝาย ขอฝากอําเภอ/องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาผลได้
ผลเสียก่อนนําเสนอโครงการ การเพิม่ ปริมาณน้ําต้นทุน โดยพัฒนาแหล่งน้ํา เก็บกักน้ําในฤดูฝนให้มากที่สดุ
ฟื้นฟูป่าต้นน้ํา ก่อสร้างแหล่งน้ําเพิม่
๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดช่วงเร่งรัด ๓ เดือน (มกราคม – มีนาคม
๒๕๕๔) จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดชุดปฏิบตั ิการทีไ่ ด้สนธิกําลังจากหน่วยต่าง ๆ ทําการปิดล้อมตรวจค้น การ
ระดมความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะทหาร และตํารวจ ฯลฯ อย่างเต็มกําลังความ
สามารถ โดยขอให้นายอําเภอ./ผอ.ศตส.จ. ดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดและเข้มข้นให้มากขึ้นในพื้นที่
โดยเฉพาะ ๑๓๘ หมู่บ้านเป้าหมาย รวมทั้ง ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ให้กบั นักเรียนในช่วงปิดเทอม
๓) การดูแลและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มอบหมายให้ทุก
ส่วนราชการ/ท้องถิน่ /ท้องที่ สํารวจตรวจตราความเดือดร้อนของประชาชน หากพบเห็นปัญหาความ
เดือดร้อน ต้องการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน หากเกินความสามารถให้แจ้งจังหวัดทราบ หรือกรณีหากมี
ข่าวสารปรากฏทางสื่อสารมวลชน ขอให้ผ้มู ีส่วนเกี่ยวข้องรีบดําเนินการช่วยเหลือโดยด่วน
๔) โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
๑๐๐ % ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศให้พื้นที่สว่ นราชการเป็นพื้นที่ควบคุมวินัยจราจร เรือ่ ง การ
สวมหมวกนิรภัยอย่างเคร่งครัด จึงขอให้ส่วนราชการ / หน่วยงานได้กําชับบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีตามกฎหมาย และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ถือปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง รณรงค์
ให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ทกุ ครั้ง
๕) หน้าทีข่ องข้าราชการในการรักษาความลับของทางราชการ ขอเน้นย้าํ ให้ส่วนราชการ/
หน่วยงาน เคร่งครัดในการรักษาความลับ และปฏิบัติตามระเบียบในการรักษาความลับของราชการ ดังนี้
- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีหน้าทีร่ ักษาข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงาน
- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารแยกต่างหาก
- ให้หัวหน้าหน่วยงานเข้มงวดกวดขันการรับ-ส่งเอกสารลับ
๖) การประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็น
ชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบให้สถานทีร่ าชการ สถานศึกษา
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอื่น ๆ ของรัฐ ประดับธงชาติไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนและรณรงค์ ให้ส่วนราชการประดับธงชาติในที่อันสมควรเป็นการถาวร และสม่ําเสมอ สําหรับ
แนวทางปฏิบตั ิในการประดับธงชาติร่วมกับธงอืน่ ๆ ซึง่ พบว่าหน่วยงานปฏิบตั ิไม่ถกู ต้อง ในการประดับธงชาติ
เมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็นจํานวนคี่ ธงชาติต้องอยู่กลาง เมื่อรวมกับธงชาติเป็นจํานวนคู่ ธงชาติต้องอยู่
กลางด้านขวา
/7) สํานักงาน.....

๓๔

๗) สํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สพพ.2) สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ขอเชิญชวนและขอความร่วมมือส่วนราชการ ใช้เป็นที่ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา โดยคิดราคาพิเศษ
สําหรับสถานศึกษา ส่วนราชการ ลดราคาถึง ๕๐ % มอบสิทธิพิเศษสําหรับเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ
สนใจให้การสนับสนุน โทร. ๐-๕๓๙๙-๙๐๘๘-๘๙
๘) การปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ โครงการปลุกจิตสํานึกในความรักชาติและความ
เป็นไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกพบปะเยาวชนพร้อมทั้งให้โอวาท และนําเสนอภาพยนตร์
เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกในความรักชาติและความจงรักภักดี ก่อให้เกิดความรักความ
สามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และนําแผ่นวีซีดีพระราชทานมอบให้แก่เยาวชน ซึ่งได้จัดขึ้น
มาแล้วจํานวน ๒ ครั้ง คือเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม และ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ หอประชุม ดร. บุญทอง
มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลตอบรับเกินความคาดหมาย ในการนี้สถาบันการศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ได้ขอให้จังหวัดจัดโครงการดังกล่าวขึ้นอีก ต้องขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
๙) ขอเชิญชมโขนรามเกียรติ์ และการแสดงอื่นๆ โดยศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาไทยใน
รามเกียรติ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ได้จัดแสดงโขนจิ๋ว
สัญจรจังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัมมนาเลวีนิติ
อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ และวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ เวที
กิจกรรมหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
๑๐) ขอมอบข้อคิดแด่เด็ก ๆ และเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ “เด็กเชียงใหม่รักดี เสริมสร้าง
สามัคคี เราไทยด้วยกัน ”ผ่านคุณพ่อ คุณแม่และครูอาจารย์ทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง
ความรักสามัคคี แก่เยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่
๑๑) ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญ
สนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหลากหลายประเภท มี
ความสวยงาม และลักษณะเฉพาะตัว เพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่ ว รวมทั้ง จะเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้
จ่ายเงินหมุนเวียนในจังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกีย่ วข้องดําเนินการตามข้อราชการ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
- กําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์กําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ กําหนดประชุมในวันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาแห่งนี้ และขอความร่วมมือ
จากส่วนราชการ/หน่วยงาน ให้เข้าไป Download หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมฯ และรายงานการ
/ประชุม .....

ประชุม ผ่านช่องทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ มุมราชการ  ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๒๕ น.
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หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
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